
A TEĎ VÝJIMKY...
Ta tfii pravidla samozfiejmû nejsou Ïádn˘
med.V prÛbûhu let jsme se pot˘kali s pro-
blémy, které pramenily z nutnosti dolaìo-
vat mocné mistrovské dovednosti za chodu
(protoÏe teprve vynalézaví hráãi vymysleli
v‰echny moÏné zpÛsoby jejich zneuÏití),
ze sráÏek zku‰en˘ch postav se zaãáteãníky
(„Má‰ to za tfiicet!“ – „Ale já mám jen tfii...“),
z pfiíli‰ného mnoÏství nelidsk˘ch a nadlid-
sk˘ch postav („Ty jsi ãlovûk? VáÏnû? Hej,

pojìte sem, to musíte vidût – opravdov˘

ãlovûk!“) a z nutnosti upravovat cel˘ systém
pravidel tak, aby ‰el s dobou a neobsahoval
relikty star˘ch larpov˘ch zaãátkÛ („Teì

musíme hodinu ãekat, neÏ to bude hoto-

vé...“ – „Musíme sehnat dost zku‰eností,

abychom si koupili dovednost, která jediná

vyfie‰í ná‰ problém!“ – a mnoho dal‰ích...).
Kromû toho bylo jasné, Ïe neustále pokra-
ãující hra na jednom místû a se stejn˘mi
postavami by mnoho lidí mohla znudit.
Chtûlo to trochu odpoãinku – aby byli
vdûãní, aÏ se do „své zemû“ zase podívají.
Mezi triky, které jsme na nû pfiichystali, se
proto objevily nejrÛznûj‰í odboãky na jiná
místa (napfi. zimní hra, bûhem níÏ si zahráli
ãleny karavany lapené snûhovou lavinou na
podivném hradû – uprostfied horkého léta),
moÏnost ovlivnit nejvy‰‰í politiku a tváfi
svûta (diplomatick˘ zimní LARP, bûhem
nûhoÏ vznikal císafisk˘ zákoník a skrze
posunování ‰pendlíkÛ po mapû se vybojo-
valo mnoho válek), opulentní oslava (na

jejímÏ konci nechvalnû proslulá dorwinionská
královna provedla CENZUROVÁNO, takÏe 
si jistû dovedete pfiedstavit, Ïe teì pÛjde 
o hodnû!), a dokonce i objevitelsko-doby-
vaãná v˘prava na zcela jin˘ kontinent (zcela
v tradiãním duchu ‰panûlské conquisty – ani
jedna ãepel nezÛstala suchá).

Skuteãnû pokraãujících roãníkÛ tak bylo
„jen“ pût,ale i to staãilo,aby se z dfievorubce
stal stárnoucí král,z mlad˘ch uãedníkÛ mocní
arcimágové a z jednoho trochu ‰íleného
lazebníka Pán Sopky, kter˘ zaplavil celé
Císafiství démony.Malá poniãená zemiãka to
v‰ak pfieÏila, opût se pozvedla mezi aktivní
politické hráãe a zaãala fie‰it i problémy
okolních království...
Vrhat na ni dal‰í a dal‰í problémy by bylo 
v pfiímém rozporu s pravidlem o realitû.
KdyÏ jedna zemû tak skvûle zvládá v‰echny
rány osudu, musí se zaãít mlátit jinam.
Pfii‰el ãas na opravdu velk˘ trik.

VELKÝ TRIK
Ano, je to tak – letos startujeme od zaãátku,
se zcela nov˘mi postavami, v jiné zemi 
a snaÏíme se omezovat pfiítomnost nelid-
sk˘ch ras. Stále jsme v‰ak ve stejném svûtû
a v Císafiství, takÏe politika i rozbûhnuté 
pfiíbûhové linie mohou pokraãovat. Kromû
toho v pfiedchozích roãnících ubûhlo tolik
let (kaÏd˘ den hry je vÏdy jeden rok), Ïe by
nûkdo klidnû mohl hrát svého potomka.
Mohu s hrdostí (a bláhovou nadûjí) prohlá-
sit, Ïe jsme se pouãili z minul˘ch chyb a vût-
‰ina problémÛ, které Bezkrálí hyzdily, uÏ 
se nebude opakovat. Nové postavy ani po
letech nebudou naráÏet na v‰emocné super-
many, protoÏe jsme vyladili systém zku‰e-
ností. Nároãná (i kdyÏ nûk˘m milovaná) hra
s „neviditeln˘mi poddan˘mi“ je také pryã,
nahrazena prostû pfiíjmy z vlastnûn˘ch
území. Pravidla jsou stále rozsáhlá (protoÏe
to rozsáhl˘ svût vyÏaduje), ale v lecãems
jednodu‰‰í.
MÛj sen Ïije dál a je to fajn.

O ČEM TO VLASTNĚ BYLO?
Já vím,Ïe jsem jen brousil po povrchu.Shrnout
do jednoho krátkého ãlánku v‰echno, co
jsme na Bezkrálí za ty roky vyzkou‰eli,
nepovaÏuji za moÏné. Pokud vás ale zajímá
víc, internetové stránky hry naleznete na
adrese www.darion.biz/bezkrali.htm.A pokud
vás to zajímá opravdu, tak se tfieba nûkdy
uvidíme.
MoÏné je v‰echno. �
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i inteligentní kolonii agresivních bakterií,
ale umfiela na pfiedlarpov˘ mor a nepfiijela.
Se stejn˘m heslem pfiistupujeme i k pfiíbû-
hÛm, které hráãi sv˘m budoucím postavám
navrhují. Jakákoli tvofiivost z jejich strany je
vítaná. A koneãnû – mohou se podílet i na
samotn˘ch pravidlech hry. Pokud pfiijdou
na cokoli, co by jejich postava mûla nebo
nûkdy v budoucnosti mohla umût (a pokud
je to logické), stane se.
Samozfiejmû, Ïe v‰echno musí zapadat do
svûta hry, jinak by v tom byl neuvûfiiteln˘
zmatek – a o tom je druhé heslo o reálnosti.
KaÏd˘ pfiíbûh,pravidlo i postava musí „sedût“.

Pokud moÏno tak, aby hru neome-
zovaly, ale obohacovaly. Obãas to
pro mû znamená pofiádn˘ nápor
na mozkovnu, zvlá‰È s tûmi vynalé-
zavûj‰ími a grafoman‰tûj‰ími hráãi,
ale je‰tû jsem to nevzdal. Díky
tomu svût Bezkrálí roste kaÏd˘m
rokem a kaÏd˘ v nûm mÛÏe zane-
chat svou stopu.
Reálnost má i dal‰í stránku – hraje
se na území Ïivoucí a vyvíjející se
zemû a kaÏd˘ s tím musí poãítat.
Hráãi tvofií jen zlomek skuteãné
populace, coÏ otevírá velké moÏ-
nosti.Budovatelsky zaloÏení jedinci
stavûjí svá panství, knûÏí rozbíhají
nové víry ãi posilují staré, druidi

pûstují z malého remízku skuteãn˘ Hvozd,
diplomaté zaãínají ãi urovnávají války...
Nehraje se prostû jen mezi hráãi, ale i s pro-
stfiedím. Îádná akce nezÛstane bez reakce.
A Ïe „Nic nekonãí?“ Ano, je to tak. Bezkrálí

zaãíná tam, kde pfiedchozí rok pfiestalo,
a hráãi vklouznou do sv˘ch minul˘ch
postav se v‰ím, ãeho dosáhli a co tehdy
mûli. Îádné skoky ãasem o pár let dál,
Ïádné „resetování“ schopností a majetku –
klidnû mohou navázat i na pfieru‰en˘ roz-
hovor, protoÏe svût na nû poãká.
A nûkteré akce ti‰e a hrozivû chystají svou
reakci.
Îivot jde prostû dál.
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Právû chystám jubilejní desát˘ roãník
Bezkrálí. Jak se to vlastnû stalo? Nemám

ponûtí. Mám pocit, Ïe se tenhle LARP
sebral, pfiiplíÏil se ke mnû zezadu a vzal mû
pfies hlavu, aÏ se desetkrát zorganizoval.
Ony to vlastnû nebyly roãníky, protoÏe do
nûkter˘ch let se podafiilo nacpat hned dva,
ale chápav˘ ãtenáfi promine.A protoÏe nechá-
pav˘ uÏ dávno pfiestal ãíst, zkusím po letech
koneãnû udûlat to, co asi mûlo b˘t uãinûno
dávno,ale má vrozená skromnost
a stydlivost mi to nedovolila –
trochu Bezkrálí pfiedstavím.

PROBUZENÍ DO SNA
KdyÏ jsem byl je‰tû mal˘ organi-
zátor, mûl jsem sen. Chtûl jsem
mít moÏnost odejít nûkam do
lesa, kde já a spousta dal‰ích lidí
vstoupíme do stfiedovûku.Ne do
opravdového,v jeho plné odpor-
nosti – jen ve hfie. Prostû tam
najít spoleãné místo k úniku,kde
se nûktefií z nás tfieba stanou
hrdiny, jiní se spokojí s kovafii-
nou,dal‰í budou vládnout a nûkdo
bádat nad tajemstvím v‰ehomíra –
prostû podle toho, jak se to vyvine.V‰ichni
budou respektovat nepsané pravidlo,Ïe reáln˘
svût je jen „tam venku“, a budou zkrátka Ïít.
A pak jsem zjistil, Ïe existují LARPy. Byl to
celkem ‰ok – uÏ jsem nebyl exot. Nebo
vlastnû ano,ale poznal jsem i spoustu dal‰ích
„postiÏen˘ch“.ZaÏil jsem s nimi pár prvních
her, které mi doslova zmûnily Ïivot – a teì
po letech mohu s klidem fiíct, Ïe k lep‰ímu.
Pak uÏ to byla jen otázka ãasu. Bezkrálí se
ke mnû opravdu pfiiplíÏilo zcela nenápadnû:
„Darione, jedeme slavit Silvestra na chalupu

v pfiírodû, bude nás tam asi pûtadvacet

LARPafiÛ – neuspofiádáme rovnou i nûjakou

hru?“

A tak jsem zaãal uskuteãÀovat ten star˘ sen.

NIC MOŽNÉHO REÁLNĚ NEKONČÍ
Bezkrálí nikdy nemûla b˘t pouhá hra.
Pofiád za ním ãíhá ona idea úniku do jiného
svûta – se v‰ím v‰udy, prostû pryã. Proto se
od poãátku drÏí tfií hesel:„MoÏné je v‰echno!“,

„Reálná nereálnost!“ a „Nic nekonãí!“

To první znamená, Ïe si hráãi mohou zahrát
prakticky cokoli.A brzy na to pfii‰li, takÏe po
prvních nesmûl˘ch vla‰tovkách („Opravdu

mÛÏu b˘t temn˘ elf?“) se s nejrÛznûj‰ími
nelidsk˘mi rasami roztrhl pytel. Vzápûtí 
se objevil první drak. Následovali démoni,
jednoroÏci, gargoyly, upífii rÛzn˘ch klanÛ,
gryfové, andûlé, dal‰í nemrtví, bohové,

lykantropové v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch
druhÛ...
Obyãejné lidi chtûl hrát jen málokdo. Neva-
dilo nám to. Jednou jsme tam málem mûli 

Co chceš hrát? Prostě si vyber. Na Bezkrálí je možné všechno.
Ne, vážně, prostě si řekni! Draka? Tady máš pravidla. Je toho
na pár let hraní. Začínáš jako celkem neškodné dráče, umíš se
proměnit v člověka, postupně rosteš, nabíráš sílu do křídel,
prodlužují se ti drápy, odhaluješ moc svého hlasu, rozpomínáš
se na rodovou moudrost... Je to příliš? Radši obyčejného vidláka?
Není problém, docela tě chápu – hnůj je přece jenom hnůj. 
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